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 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 نا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.يوصلى هللا وسلم وبارك على نب ،الحمد هلل رب العالمين

  :-رحمه هللا تعالى-العسقالني  بن حجراقال الحافظ 
 : العاريةباب

عليى )): -صيلى هللا علييه وسيلم-قيال: قيال رسيول هللا  -رضيي هللا تعيالى عنيه-بن جندب عن سمرة 
 وصححه الحاكم. ،رواه أحمد واألربعة ((اليد ما أخذت حتى تؤديه
األمانية  ))أد  : -وسيلمصيلى هللا علييه -قيال: قيال رسيول هللا  -رضي هللا تعيالى عنيه-وعن أبي هريرة 

د والترميذ  وحسينه، وصيححه الحياكم، واسيتنكره أبيو حياتم رواه أبيو داو  ((وال تخين مين خانيك ،إلى من ائتمنك
 الراز .

إذا )) :-صيلى هللا علييه وسيلم-قيال: قيال ليي رسيول هللا  -رضي هللا تعالى عنيه-أمية بن  وعن يعلى
بي  عاريية ))؟ قيال: ةعاريية ميؤدا هللا أعاريية مضيمونة أو ييا رسيول :قليت ((أتتك رسيلي فيطعم م ثالثيين درعيا  

 وصححه ابن حبان. ،ود والنسائيرواه أحمد وأبو دا ((ةمؤدا
اسيتعار منيه دروعيا   -صلى هللا علييه وسيلم-أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-وعن صفوان بن أمية 

وصيححه الحياكم،  ،د والنسيائيداو رواه أبيو  ((بي  عاريية مضيمونة)): قيال ؟فقيال: أصصيب ييا محميد يوم حنين
 .-رضي هللا تعالى عن ما-وأخرج له شاهدا  ضعيفا  عن ابن عباس 

نبيندددا محمدددد وعلددد   لددده وصدددحبه  ،هللا وسدددلم وبدددارع علددد  عبدددد  ورسدددولهوصدددل   ،الحمدددد ب رب العدددالمين
 أجمعين، أما بعد: 

 :-رحمه هللا تعال -فيقول المؤلف 
 : العاريةباب

عارية، وقد تحذف الياء، وهي مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب؛  :وقد تخفف فيقال ،اءالعارية بتشديد الي
ن أصدلاا مدأخوذة مدن عدرو هدذ  السدلعة مدن القيمدة : إتذهب من صداحباا، ومدنام مدن يقدولألن المادة التي تعار 

ال فأ ابل يعني من متاع الدنيا وحطامااوالثمن، يعني من عروها وخلوها عن المقابل، المق جرهدا عيديم، وأوجدب وا 
ونُ  بعضددام بدددذل مدددا ال يضدددر بذلددده لمدددن يطلبددده، فقدددد جددداء ذم مدددن يمنددد  المددداعون  يُن ه يييما ي يييُراؤ  ُنع يييوُن *  }الَّيييذ  ُوُيما

ال يجدو   فإذا جاء المسلم يطلب من أخيه شيئًا يحتاجه بحيث ال يضر  دفعه إليه [( سورة الماعون 7-6)] الاُماع وُن{



وال شدع أن  ،هدذا يددل علد  االسدتحباب ال علد  اللد وم والتدأثيمإن  :ومدنام مدن يقدول، هذمدله أن يمن ؛ ألنده جداء 
 ممددا يددنفعام فددي أمددور ديددنا فيتعدداونون علدد  ،وتنتشددر بددين المسددلمين ،هددذ  األمددور ينبنددي أن تسددود بددين المسددلمين

يُو {: -جل وعدال-لقوله  ودنياهم، امتثاالً  بيرِّ  ُوالتَّقا فمثدل هدذا التعداون مطلدوب،  [سدورة المائددة( 2)] }ُوُتُعاُون واا ُعُلى الا
جدداء فددي الحددديث  كمددا جدداء فددي األمددور التددي ينتفدد  باددا المسددلم وال يتضددرر باددا مددن يبددذلاا لدده كالحجامددة مددثاًل،

 ،، أعطدا  كسدباً وأعطد  الحجدام ،أحدتجم -عليه الصالة والسدالم-م  أن النبي  ((كسب الحجام خبيث))الصحيح: 
هذ  المناف  بين الناس من غير مقابل، فينتف  الناس بعضدام بدبعم مدن غيدر أن  فالخبث هنا من أجل أن تسود

يتشداحوا فددي مثدل هددذ  األمددور، ويتحاسدبوا علدد  هددذ  الددقائم، فتبندد  أمدورهم علدد  المسددامحة، فتسدود بيددنام المددودة 
ومدن أسدباباا بدذل  ((ال تددخلوا الجندة حتد  تحدابوا)) سدباب التدي يددخل بادا النداس الجندةوالمحبة، التي هي من األ

ملددع العددين، جدداء ليسددتعير منددع المعددروف مددن عاريددة وشددبااا، عرفوهددا فددي االصددطالا بأناددا إباحددة المنفعددة دون 
كددأس، يسددتعير مندع كددذا، تبددذل لدده، تبديح لدده االنتفدداع باددذ  المددادة ، يسددتعير منددع عون ، يسددتعير منددع إندداء مداكتابداً 

 .دون ملع عيناا
صيلى هللا علييه -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-جندب عن سمرة بن " :-رحمده هللا-قال 

هدذا الحدديث المخدر   "وصيححه الحياكم ،رواه اإلمام أحمد واألربعة ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي ا)) :-وسلم
ال ، وقددد ع دد-رحمدده هللا-وتصددحيحه مددن تسدداهله  والسددنن، وصددححه الحدداكم فددي مسددتدركه، فددي المسددند رف بددذلع وا 

، هل له حكم االتصال أو أن عن سمرة، وقد اختلف أهل العلم فيما يرويه الحسن عن سمرةن رواية الحسن م فاو
العقيقدة  ؟ أو سم  منده حدديثيعني هل سم  منه مطلقًا أو لم يسم  منه مطلقاً  ؟مطلقاً  ةالحسن لم يسم  من سمر 

قال لدي محمدد  عن حبيب بن الشايدفي صحيح البخاري  ،عل  كل حال سماعه لحديث العقيقة مؤكد ؟دون غير 
ماعه لحدديث العقيقدة ال ، هدذا فدي البخداري، فسدةمن سدمر  :فقال ؟سل الحسن ممن سم  حديث العقيقة بن سيرين:

 :ن هددذا السددماع مثددل قددول الحسددن: إ، ويقددولسددماع الحسددن إشددكال فيدده، ومددن أهددل العلددم مددن ينفددي السددماع مطلقدداً 
نمدا حددث أهدل المديندة وهدو فيادا، ومدنام مدن يقدولحدثنا أبو هريرة، وهو لم يسم  منه، و  الحسدن إمدام مدن أئمدة  :ا 

فيثبددأ  ؟وثبددأ أندده سددم  حددديث العقيقددة، فمددا المددان  مددن سددماعه غيددر  مددن األحاديددث ،وثقددة مددن ثقدداتام ،المسددلمين
ثباأ سماع الحسن مدن سدمر  ،مطلقاً من سمرة سماع الحسن  ، ، وهدو قدول علدي بدن المدديني والبخداري والترمدذيةوا 

والنفي مطلقًا هو قول يحي  بن سعيد القطان ويحيد  بدن معدين وابدن حبدان، واختدار النسدائي وابدن عسداكر وجمد  
، أورد -رحمده هللا تعدال -الدذي أورد  البخداري من أهل العلم أنه ال يثبأ سماعه من سمرة إال فدي حدديث العقيقدة 

ة فدإذا رو  اللقداء، ثبدأ اللقداء، فالحسدن لقدي سدمر إذا ثبأ السماع ثبأ مدن بداب أولد   قصته، في مثل هذ  الحالة
إذا رو  الراوي عمن لقيه بصينة صرا فياا بالتحديث هذا ما فيه إشدكال؛ ألنده إن كدان قدد سدم  منده  عمن لقيه،
ن لددم يسددم  مندده فاددو كدداذب، والمسددألة مفترضددة فددي ثقددة كالحسددن، يعنددي إذا صددرا بالتحددديث فددال  ،فاددو األصددل وا 

عمددن سدددمعه، يعنددي سدددم  مندده أحاديدددث أو حددديث ثدددم رو  عندده بالعنعندددة كمددا هندددا، يعندددي  إشددكال، لكدددن إذا رو  
ينيددر فددي الددراوي إن كددان موصددوفًا  االتصددال؟أو ال يحمددل علدد  ، فاددل يحمددل علدد  ا تصددال ةالحسددن عددن سددمر 

ن بددرم مدن وصددمة التددليس قبلدأ عنعنتدده، والحسدن مدددلس  بدل شددديد التددليس، فددال ،بالتددليس فدال حتدد  يصدرا، وا 



فددالمرجح عنددد أهددل الصددناعة تضددعيف هددذا الخبددر؛ ألندده مددن روايددة يقبددل مثددل هددذا إال إذا صددرا، فقددد عددنعن هنددا، 
 .والجماور عل  أنه لم يسم  منه إال حديث العقيقة ،ولم يصرا بالتحديث ةالحسن عن سمر 

در باليدد، لدو ق دالتنصيص عل  اليد بناء عل  أن األخذ وا عطاء باا، إنما يكون  ((على اليد ما أخذت))
ومددا أشددبه ذلددع، هددو أقطدد  أقطدد  اليدددين أخددذ شدديئًا إمددا عاريددة أو غيددر عاريددة ممددا يجددب رد ، غصددب أو سددرقة  أن

والتنصديص علد  اليدد ألنادا هدي األصدل فدي  ؟أو لديس عليده أن يدرد يد، بل ليس له يددان، عليده أن يدردليسأ له 
 ،واء كانأ عارية أو سرقة أو غصب أو ما أشبه ذلعاألخذ وا عطاء، عل  اليد ما أخذأ عل  أي وجه كان، س

 .عليه أن يرد
ن كددان مددن حيددث الصددناعة ضددعيفالحددديث  ((هحتييى تؤدييي))  ؟إال أن معنددا  صددحيح أو لدديس بصددحيح وا 

معنا  صحيح، كل من أخذ شيئًا لنير  عليه أن يعيد ، سواء كان لشخص أو لجاة، أخذ من متاع المسدجد، عليده 
ه أن كدان عليد مدن متداع شدخص، أو أيداً أخدذ أن يرد ، أخذ من متاع المدرسة عليه أن يرد، أن يعيد ، يجب عليه 

ال صار سارقًا خائنًا ضااًل،  بعدم النداس   ((وكثيدر  ندا بقليلدهاسدتأمنا  علد  شديء فليأتمن ))يؤدي، عليه أن يرد وا 
أو كددراتين  ،سدة كددراتين أقددالملمدر جايددب لمددا يتعلددم ببيدأ المددال، تجددد  فدي العمددل يتسدداهل فددي أخدذ قلددم، يتسدامح في

، ال تأخدذ شديء، أندا أحتدا  ال يدا أخدي :قدولنسدتعمله للعمدل، ا ابدأندا  ،ممدا يضدرهيقدول: أو مدا أشدبه ذلدع،  ،دفاتر
ألن  ! وال مكالمدة؛ال وال ورقدة، أحتدا  مكالمدة :هذ  الورقة أكتب بعم ما أحتاجه فياا من أموري الخاصة، نقدول

كلمددأ  ؟مددن جاددة لجاددة مددا راحددأ بعيددد، أنددا مددا علددي إال كددالم و  نسددوي فلددوس  يقددول: يددا أخدديالمكالمددة بفلددوس 
ال نقدول: جيبي شديء، ما راحأ بعيد، أنا ما أخذأ لوي  صار؟ فلوس أخذأ من و ارة التعليم إل  المواصالأ، 

 ،يكلدم أهلدهنسي شديئًا فدأراد أن  ،سيما المكالماأ التي أجورها لاا وق ، أما شيء يضطر إليه ا نسانال  ،يا أخي
فادذ  بقددر الحاجدة إليادا، وتعدارف النداس  منبه لاا، يسديرة الدثؤ أو أراد أن يتأكد من شيء في المكالماأ التي ال ي

جاة، فالتسدامح فدي القليدل يجدر إلد  التسدامح فدي والعل  التسامح فياا، عل  أن يكون عن علم من قبل المسئول 
لمويفين في المستشدفياأ يوميدًا مدا يطلد  إال وهدو محمدل جيبده الكثير، التسامح في الشيء اليسير، يجر، بعم ا

وبعم األمور التدي يحتدا  إليادا فدي الجراحداأ ونحوهدا مدن شدا  وشدبه، فدي أمدور أندأ عدودأ  ،ببعم األدوية
قددد  ؟فتددرم أن قيمتدده عشددرة أو عشددرون ريددال وبعدددينلددن تدددف  عنددع شدديء، يعنددي انفسددع علدد  هددذا األمددر، هددذ  

يكددون أخددذع لاددا سددببًا السددتعمالاا تعاقددب بسددبباا، فتضددطر إلدد  اسددتعمالاا، ولددو تركتاددا يمكددن تبتلدد  باسددتعمالاا، 
والذي يتسامح في الشيء اليسير يجر  هذا إلد  الشديء الدذي  ،يعافيع هللا بدوناا، عل  كل حال الورع هو األصل

ي بدداب العاريددة باعتبددار أن فدد -رحمدده هللا تعددال -فوقدده، فعلدد  ا نسددان أن يحتددا  لنفسدده، الحددديث أدخلدده المؤلددف 
ضددمان ، والخددالف فددي وعلدد  أسدداس أناددا مضددمونة، حتدد  تؤدياددا ،دخددول العاريددة فددي هددذا الحددديث دخددول يدداهر

  الذي يليه والذي بعد . األحاديثالعارية في 
 يليه:يقول في الحديث الذي 

األمانة إلى مين  أد  )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة "و 
ألنادا أماندة فدي يدد المسدتعير، وهدو مدؤتمن  ؛هذا الحديث يدخل فيه العاريدة السدابقة "((وال تخن من خانك ،ائتمنك

}إ نَّ  ونحوهمدا، وأداء األمانداأ واجدب، علياا، ولوال أنه أمين ومحل للثقة لما أعير، ويدخل في ذلع أيضًا الوديعة



ما ُأن ت ؤد   ك  األماندة إلد  مدن ائتمندع، وال تخدن  ))أد   :وفي الحديث [( سورة النسداء85)] واا اأُلُماُنات  إ ُلى ُأهال ُ ا{ّللاُِّ ُيطام ر 
دعتددده فجحدددد، ثدددم أودعدددع مقتضددد  شدددخص سدددبم أن خاندددع، أعرتددده فجحدددد، أو يعندددي ولدددو كدددان هدددذا ال ((مدددن خاندددع

 فين.الحديث أن تؤدي أمانته إليه، والخيانة من خصال المنا
د والترميذ  وحسينه، وصيححه الحياكم، رواه أبيو داو  ((نة إلى من ائتمنك، وال تخن من خانيكاألما ))أد  

هدو حددديث منكدر، وهدذا الحددديث يسدتدل بده مددن يدر  مند  أخددذ  :وفدي العلدل ألبندده قدال "واسيتنكره أبييو حياتم الييراز  
خص ولديس لدديع الحم خفية، وهي ما يعرف بمسألة اليفدر، أخدذ الحدم خفيدة، يكدون لدع مبلدم مدن المدال عندد شد

تقرضددني  : إلدد  أن يددأتي الراتددبوقددال ،بيندة تثبددأ هددذا الحددم، أقرضددته ألدف ريددال، ومددا عندددكم أحددد، وثقددأ بالرجدل
ن كندأ  كدان عنددع بيندةن : وهللا ما عندي لده شديء، إألف ريال أنا محتا ، ثم بعد ذلع جاء الراتب قال تبيندي وا 

 ار  فوجدد فدي  ؟لف أو أكثر أو أقل، هدل يأخدذ أو ال يأخدذأحلف حلفأ، ومستعد يحلف، ثم يفر له بما يعادل األ
إذا أخدذ  ال يشدعر بده، وهدو يعدادل األلدف أو أقدل أو أكثدر، إذا كدان يعدادل األلدف وأخدذ  وال يشدعر شيء المجلس 

إن  :ألن هذ  خيانة، وقدال بعضدام ؛استدالاًل بالحديثيجو  له ذلع، ومنعه  خرون  :به، قال جم  من أهل العلم
ذا كددان ال يمكددن إقامددة الدددعو  عليدده كالواجبدداأ مددن النفقدداأ كددان  الحددم ممددا يمكددن إقامددة الدددعو  عليدده فددال، وا 

وهددي فددي  -عليدده الصددالة والسددالم-ونحوهددا فددال بددأس، اسددتدالاًل بقصددة هنددد امددرأة أبددي سددفيان لمددا جدداءأ النبددي 
خذي من مالده )) :كفي ولدي، فقالإن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيني من النفقة ما يكفيني وي :الصحيح، قالأ

بجدوا  األخدذ مطلقدًا، واسدتدل بادا  :فأذن لاا أن تأخذ، استدل باذ  القصة مدن يقدول ((ما يكفيع وولدع بالمعروف
 يمند  مطلقدًا فعمدتده هدذا الحدديثمدا ال يمكدن، وأمدا الدذي بدين و  ما يمكن إقامة الدعو  والبينة عليه من يفرق بين

الدذي لدع، لدو افترضدنا  -جدل وعدال-تدؤدي الدذي عليدع وتسدأل هللا  ((وال تخن من خاندع ،نعاألمانة إل  ائتم ))أد  
ضاعأ عليه، ثم تايأ لده فرصدة  ،أن شخصًا له في عمله مبالم مستحقة، له خار  دوامه، عند العمل وما جاءأ

فرصة،  :راا، فقالوهو ما  ،ثبأ اسمه في انتداب مثالً أن يثبأ اسمه إما خطأ أو عن تساهل بعم المسئولين ي  
؟ يأخدذ أو ال يأخدذ ؟يمند  أندي  خدذ ويد  اللدي وهذا االنتدداب يعدادل خدار  الددوام،  ،الفأنا لي خار  دوام ثالثة  

اآلن هذا المبلم المستحم الذي في المسير مشرو  بذهابع إل  الجاة التي انتدبأ إلياا، شر ، يعني فيه انتداب 
 متطلباتددهاالنتددداب مددن مقتضددياته ومددن  ؟ن الجادداأ وأنددأ مددا تسددافرمددن دون سددفر، يتصددور انتددداب إلدد  جاددة مدد

بجدوا  مثدل  :عل  الخالف، من يقول ؟، فال له أن يأخذ مقابل ما يستحقه لد  هذ  الجاة من خار  الدوامالسفر
يأخددذ، العبددرة فددي المقابددل أنددا مسددتحم لاددذا المبلددم بنددم النيددر عددن سددببه، يقددول: هددذ  الصددورة فددي مسددألة اليفددر 

ال سافرأ، ال أنا أدر  اسمي بشر  أنا أسافر و  :مطلقًا يمن  مثل هذ  الصورة، يقولليفر نام من يمن  مسألة اوم
، ال سديما فدي الصدريح فدي الجدوا كوحدديث هندد  ،ال يأخذ، لكن كونه يأخذ بنداء علد  القدول الثدانيشع أن الورع أ
 ؛أندا وهللا يمكدن مدا أسدافر أو مدا سدافرأ :ول وقدالفيأخدذ، لكدن إذا علدم المسدئ ،األمر فيادا أوسد  مثل هذ  الصورة

لكن أنا لي عنددكم  ،ما رحأوهللا أنا قال: افترم أن المسألة انتاأ، جاء االنتداب بعد ما انتا  االنتداب،  ألنه
إشدكال، لكدن  همدا فيدهدذا ، كونه يتفم م  المسئول ومد  المددير أجاءال دوام العام الماضي و فلوس مقابل خار  ال

عندد مدن يفدرق بدين لكن مثدل هدذ  الصدورة  ،يأخذ ويسكأ هذا محل الخالف، يعني يفر بماله الذي يستحقهكونه 
 الصورة، ألنه يستطي  إقامة الدعو .هذ  مثل عليه وما ال يمكن، ال يجي     ما يمكن إقامة الدعو 



عليده ومدا ال يمكدن،    لدعو إقامة افالمسألة فياا أقوال: الجوا  مطلقًا، المن  مطلقًا، التفريم بين ما يمكن 
، وبدأي وابن ح م يوجب األخذ، يعني عند  يد من الناس لع ألف ريال يجب عليع أن تأخدذ مدن مالده بدأي وسديلة

  أن تحلله، تعفيه مدن هدذا المبلدم؛وال يبرئع من ا ثم إال ،هذا األلف، يجب وجوب يعني تأثم إذا ما أخذأ طريقة
 ثم، وأنأ تقر  عل  ا ثم، وتتعاون معده علد  ا ثدم والعددوان إذا مدا أخدذأ،  ألن الرجل الذي في ذمته هذا المبلم

الو ه هدذا شديء ثداني، هدذا األمدر إليدع، يعندي فقده غريدب تبرئه مدن ا ثدم، تحللدإال أن  يقدول ابدن  ؟نريدببمدا هدو  ا 
ثددم  ،فتددرم أن لددع مبلددم عنددد بيددأ المددال مددثالً يعنددي اإذا كددان لددع مبلددم عنددد شددخص أو جاددة أو أي كددان،  :حدد م

ن تأخددذ ، عنددد  يددد مددن الندداس وتيسددر لددع أتأخددذيجددب عليددع تيسددر لددع أن تأخددذ مددن بيددأ المددال بقدددر هددذا المبلددم 
ال تحايددل عليدده، و ، مندده مقابلدده بددأي وسدديلة كانددأ، اسددتعير الو ا  الماددم أندده يبددرأ مددن  ،ه وخددذ، مددا عليددعتددادخددل مكتب ا 

 :هاأ األلف قال :أقرضته ألف ريال وقلأ له ؟يبرأما ال إذا أخذ من غير علمه هل يبرأ وا  كن عادة هذا المبلم، ل
ال و حايلأ وأخذأ من ماله من غيدر علمده يدأثم ثم ت ،ما عندي لع شيء، جحد المبلم هدو  ثدم بدالجحود  ؟مدا يدأثما 

ن كدان لده  -مده هللارح-عندد ابدن حد م أصدل تصدور المسدألة ، ولو أخدذأ، فالمسدألة مدا أنحلدأ، مدا أنحلدأ اآلن وا 
خلوندا  ..،حظ من النير لكن يبق  أنه في مسألة الجحود ال يبرأ، إذا ن ل اسم شخص في مسير خار  دوامده، أو

 ءأجيبدأندا  :الثنين يعمالن في جاة بين صدالتي المندرب والعشداء، فقدال واحدد مدنامافي خار  الدوام، لمدة شار 
وقدل مثدل  ؟لماذا نتردد شار كامل ،، نتناوبعشاء، وأنأ كذلع بعديعد الأسبوعين بين المنرب والعشاء وساعة ب

أن يرضدد  المرجدد ،  رضدداهددذا فددي االنتددداب وشددباه بحيددث ال يتضددرر العمددل، فددي مثددل هددذ  الصددورة ال بددد مددن 
ألن عمدل  يدد ال يطدابم عمدل عبيدد مدن كدل وجده، ال بدد مدن وجدود  ألنه قد يتدأثر العمدل وهدو ال يشدعر؛ المرج ؛
 .االختالف

 ؟من معه طبعة الحالق في سبل السالم
 مالب:.......
 نعم؟ معع؟

يأخدذ  :كدالم ابدن حد م يقدولي فدإن اسدتحلف حلدف، يحلدف أنده مدا أخدذ شديء، فد :يقول في كالم ابدن حد م
ن استحلف حلف، وهو مأجور في ذلع،    ؟من أبو سليمان هذاقال..، خفية وا 

 مالب:.......
 الحاشية إيه.
 مالب:.......

رج  إل  معالم السنن له، هذا الكالم ليس بصدحيح، فالخطدابي لديس لده أصدحاب، اا الخطابي، ايشير إلي
األصدفااني  وأصحابه هم أصحاب ا مدام الشدافعي، وهدو واحدد مدن الشدافعية، والمدراد بدأبي سدليمان داود بدن علدي

 ،نعاني كأنده مدال إلد  قولدهوالصد -عفدا هللا عندا وعنده-لكن  ابن ح م في تقرير هذ  المسألةإمام الياهرية، أطال 
فدإن األمدر يداهر  ((انصدر أخداع يالمدًا أو ميلومداً )) :ويؤيدد مدا ذهدب إليده حدديث :ونقل كالمده الطويدل، ثدم قدال

، عل  كل حال المسألة كما سدمعتم يلماً نير ب، ونصر اليالم بإخراجه عن اليلم وذلع بأخذ ما في يد  لبا يجا
ن شدداء لدم يأخددذ ب األخ والمددالوأمددا إيجدا ،الخدالف فياددا ألهددل العلددم  ؟فكيددف يددؤثم إذا لددم يؤخددذ لدده إن شدداء أخددذ  وا 



 !المسدألة فيادا نيدر، يعندي كونده يسدتحلف أنده مدا أخدذ شديء مدن مدال هدذا، ثدم يحلدف ؟وكيف يحلف إذا استحلف
طيدع إلد  الراتدب وأع :قدالمدثاًل، عندد  لده ألدف ريدال  ؟وماذا لو وقف عل  الحقيقدة فيمدا بعدد بمحضدر مدن الد مالء

هددذ   إيددا ، ثددم بعددد ذلددع  ار  وجلددس فددي مكتبتدده وأخددذ كتدداب قيمتدده ألددف وهددو ال يشددعر، والدد مالء كلاددم يعرفددون أن
وهللا مدا أخدذأ، ويطلد  عليده الجمد ،  :هذا خط فالن، وهذا تعليم فالن، ثم اسدتحلف أنده أخدذ فقدالنسخة فالن، و 

ه ألدف ريدال، أو عندد  لدي ألدف ريدال، مدا ي أطلبدإند :ال شع أن مثل هذا يعدرم اآلخدذ للتامدة، ولدو قدال بعدد ذلدع
يجابده وتأثيمده فيمدا لدو لدم  ،يصدق فكالم ابن ح م ال يسلم منه نير، ال سيما مجا فته بأنه يحلف لدو اسدتحلف، وا 
 يأخذ. 

 :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال لي رسول هللا  -رضي هللا عنه-بن أمية عن يعلى " :بعد هذا يقول
بيي  ))قييال:  ؟أو عارييية مييؤداة أعارييية مضييمونةيييا رسييول هللا  :قلييت ((فييطعم م ثالثييين درعييا  إذا أتتييك رسييلي ))

وصيححه ابين  ،ود والنسيائيرواه أحميد وأبيو دا: "هذا الحديث له طرق صدحح بمجموعادا، يقدول "((ةعارية مؤدا
 ل هللا أعاريدة مضدمونة: يدا رسدو من الدروع التي تقي الساام، قلدأ ((إذا أتتع رسلي فأعطام ثالثين درعاً )) "حبان

يعنددي هددي فددي الحددالين عاريددة، فاددل يختلددف حكددم العاريددة أحيانددًا تكددون مضددمونة وأحيانددًا تكددون  ؟ةأو عاريددة مددؤدا 
، وهددو ةسددواء كانددأ مضددمونة أو مددؤدا  هددو سددماها عاريددة ((ةبددل عاريددة مددؤدا )) :ألندده قددال فددي هددذا الحددديث ؟ةمددؤدا 

 ((بددل عاريددة مضددمونة)) وفددي الحددديث الددذي يليدده: ((ةيددة مددؤدا بددل عار )) :عربددي، وكددان الجددواب فددي هددذا الحددديث
 ؟ما الفرق بيناما؟ إذا تلفأ تضدمن بمثلادا أو بقيمتادا ؟ةوالعارية المؤدا  اما، الفرق بين العارية المضمونةالفرق بين

معدددود والمددو ون مثلددي، وبعضددام يلحددم بدده ال ي؟ فالمكيددلوالقيمدد يأو يفددرق بددين المثلدد ؟ضددمان بالمثددل أو بالقيمددةال
 ؟عاريددة مضددمونةأ والمددذروع الددذي يمكددن ضددبطه، يضددمن بمثلدده، ومددا ال يضددمن بقيمتدده، هددذا فددي حالددة الضددمان، 

، تضدمن ثليدةوهدي قييميدة وليسدأ م ،بمعن  أناا لو تلفأ تضمن ((بل عارية مضمونة)) :وقال في الحديث الثاني
بدل عاريدة )) :قدال فدي األول ؟-لصدالة والسدالمعليده ا-، كيدف اختلدف جوابده ةعارية مؤدا  :بقيمتاا، الجملة الثانية

 -رضيي هللا عنيه-عن صيفوان بين أميية " :في الحديث الثاني ؟((ل عارية مضمونة))ب: وقال في الثاني ((مؤداة
بي  عاريية )) :قيال ؟استعار منيه دروعيا  ييوم حنيين، فقيال: أصصيب ييا محميد -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي 
فاددو عددن ابددن عبدداس  وأخددر  لدده شدداهدًا ضددعيفاً  "وصييححه الحيياكم ،حمييد والنسييائيود وأرواه أبييو دا ((مضييمونة
 كسابقه.

 :والثداني ((بدل عاريدة مدؤداة)) :مقدال، لكدن بمجمدوع طرقده يثبدأ، أجداب األول بقولدهمفرداته ال تخلدو مدن 
كددون بمعندد  أندده إذا اسددتعار وغلددب علدد  اليددن التلددف ت : إن األحددوال تختلددفهددل نقددول ((بددل عاريددة مضددمونة))

ال اختالف الجوابين ال شع باذا؟ يمكن أن يقال  ؟ذا استعار وغلب عل  الين السالمة تكون مؤداةمضمونة، وا   وا 
يعندي اآلن لدو جداء شدخص  ((بدل عاريدة مدؤداة)) :قدال ؟عاريدة مدؤداة وأ عاريدة مضدمونةب، أنه ال بد له مدن جدوا

ترجدد   :أرجعدده، والثدداني قلددأ لدده :قددال ؟ترجعدده :وقلددأ لدده ،هددذا الكتدداب أنددا أحتاجدده :يسددتعير منددع كتدداب، وقددال لددع
ألن هددذاع األول  ؛أضددمنه لددع، ولدديس مددؤد أنددا وهللا أرجدد  قيمتدده احتمددال يضددي  احتمددال يتلددف،  :قددال ؟الكتدداب

برطوبدة أو مطدر أو ينلب علد  ينده أنده يحفيده فدي دار غالبادا السدالمة، والثداني احتمدال يتلدف، واحتمدال يتدأثر 
فإذا كان  ؟يختلف معاا الجوابواليروف ن اختالف األحوال : إية مضمونة، فال نقولعار  :لشيء أو يسرق، قا



والثداني إذا كدان  ؟عاريدة مدؤداة :يقدول ، وليس عند  ما يعرضه للتلفينلب عل  ين المستعير أن الكتاب محفوظ
مختلدددف أو اخدددتالف األجوبددة، اآلن الجدددواب  :نقدددول سدددلم فيددؤد  واحتمدددال أن يتلدددف فيضددمن،بحيددث احتمدددال أن ي

فلعله في الن وة األول  التي احتيج  ((عارية مضمونة)) :والثاني قال ((عارية مؤداة)) :األول قال ،متفم؟ مختلف
يددوم فياددا إلدد  الدددروع ينلددب علدد  اليددن سددالمة هددذ  الدددروع، وفددي الندد وة الثانيددة وهددي حنددين، حنددين معددروف أناددا 

دددد، فينلددب علدد  اليددن أناددا ال تسدددلم، أو شدددة، وحصددل فياددا مددا حصددل، ويواجاددون عدددو كثيدددر العدددد ، كثيددر الع 
الو ير المسدددألة بالكتددداب واضدددح مضدددمونة، اآلن بالتصدددوير بالكتددداب، تصدددو  بعضددداا ال يسدددلم، فتكدددون حينئدددذ   مدددو  ا 

الندداس يتفدداوتون، ومعلددوم ، ويحددرص علدد  الكتددب، تددهمحكمددة، وكتبدده فددي مكتبيعنددي شددخص عنددد  مكتبددة  ؟واضددح
تأتي تالفة ولو في يوم واحد، بعم النداس اسدتعماله للكتدب سديء، فر، تعير  الكتب بعم الناس ينبني أن ال يعا

ال تسددتطي   الددب علددموبعضددام يعرضدداا للرطوبددة، وبعضددام يعرضدداا للشددمس، وبعضددام إذا أعرتدده الكتددب وهددو ط
تخليص هذ  الكتدب قدد لصدم بعضداا فدي بعدم، تركادا فدي مكدان مدا هدو مناسدب، وهدذا حاصدل، وبعدم النداس 

ع الكتدداب كمددا هددو إن لددم تتنيددر صددفته إلدد  أحسددن؛ ألن بعددم الندداس يسددتعير الكتدداب ثددم يالحددظ عليدده يجيددب لدد
، فالنداس يتفداوتون، فدإن كدان ذا رمدم الكتداب، هدذا أفضدل :ضعف فدي تجليدد  أو كدذا، ثدم يدذهب إلد  م جل دد ويقدول

ما...... يجدب في العارية؛ ألناا عارية مؤداة، وهذا األصل  :يقولي يج م بأنه يعيد الكتاب كما هو من النوع الذ
 تكون مضمونة. ، والجواب الثاني ين ل عل  حالة ينلب عل  الين أناا ال تبق  بل تتعرم للتلف، وحينئذ  أداؤ 

معن  هدذا؟ معندا  إي  أو في حكم األمانة والوديعة؟   العارية هل العارية في حكم القرممسألة ضمان 
ال و تضمن  وال تفريط تعد  أنه إذا أعارع الكتاب ثم تلف بنير  ال تضمن من  :يعني األمانة حينما قيل ؟ما تضمنا 

وعندددي أمددوال أخشدد  علياددا، أضددعاا عندددع أنددأ  ،المسددتفيد صدداحباا، األمانددة أنددا أريددد سددفر مددثالً  ؟المسددتفيد مناددا
ضدي أندع مددا وال تفدريط قواعدد الشددرع تقت المسددتفيد صداحباا، ولدذلع لددو تلفدأ مدن غيدر تعددد   ؟ لسدأ بمسدتفيدمسدتفيد
وال تفدريط  تعدد   مسدتفيد، لكدن لمدا تدأتي تقتدرم مندي مدال ويتلدف هدذا المدال مدن غيدرمدا أندأ يا أخي أنأ  تضمن

ال مدا تضددمن؟ تضدمن، وقددتضدمن و   :لددو جيتدع وقلددأ ،أنددا المسدتفيدمددا هدو بمسدتفيد، أندأ ل مثدل هددذا فدي العاريددة ا 
بخالف لو جيدأ أندأ تطلدب الكتداب لتسدتفيد منده، سافر وهذا الكتاب أخاف عليه خله عندع ما تضمن، ا أوهللا ب

لكدن األقديس  ؟أو تلحم باألماناأ والودائ  فدال تضدمن العارية، وهل تلحم بالقرم فيضمن ويختلفون في ضمانة
، أندأ تجعدل راتبدع فدي البندع أندأ مسدتفيد أنادا مدا تتعدرم مدثالً  الودائد  فدي البندوعلو اآلن  بالقرم،أن إلحاقاا 

 عن  الشددرعي للوديعددة التددي ال تضددمنصددل وديعددة عندددهم، لكددن لددو كانددأ وديعددة بالفعددل بددالمللتلددف، فاددي فددي األ
ي البندع، فدي هدذ  الحالدة مدا لكانأ هي بعيناا باقية، أعطيتام الراتب ربطو  بحبدل وكتبدوا عليده اسدمع ووضدعو  فد

ل أقصد  الددنيا شدرقًا إذا لدم يفرطدوا فدي حفيده، لكدن أعطيدتام المبلدم وتصدرفوا فيده وبداعوا وشدروا، ووصد يضمنون 
 ،ضددمن المسددتفيد المقتددرم اسددتفادوا مندده، فددالخرا  بالضددمان، شددوف لمددا كددان القددرم، القددرم ،وغربددًا، هددذا ال

 ، مدا يجتمد  عليدهمنضدال ي وحينئدذ   ،عواألماناأ والودائ  المستفيد صداحب األماندة األصدلي ال األمدين، وال المدود
ثددم بعددد ذلددع يضددمنه، قواعددد الشددريعة ال تددأتي بمثددل هددذا،  ه لددعبكتابددع، وتخليدده يحفيدده ويحرسدد أنددع تضدديم عليدده

ال كان الناس  يعيشون عل  أمتعة غيرهم، كل يوم يأخدذ لده فالذي ييار من حيث الجملة أن العارية مضمونة، وا 
حاجة من واحد وتتلف وتضي ، إذا كان تلفاا أو تلف ج ء مناا أو شيء مناا من مقتضياأ ا عارة، شريأ إناء 



وطبخ النداء طبخ عادي، يعني  ،تفضل :حنا نحتا  هذا ا ناء نطبخ فيه طعامنا اليوم، فقلأ: وهللا إوقال ،جديد
الندداس، ثددم جدداء بدده إليددع منسددول  وتددأثر، ال طددبخ عددادي مثددل مددا يطددبخوتلددف مددا رفدد  عليدده النددا  حتدد  تخددرق 

مددا يجيددب وال أربعددين، تدددف  لددي  ألنددي أنددا اشددتريته بخمسددين واآلن ؛ونييددف هددل لددع أن تقددول: وهللا تعطينددي أر 
مدن مقتضدياأ ا عدارة، لكدن والنقص الدذي حصدل لده يعني التلف الذي حصل له  ؟عشرة، أنأ اآلن لماذا أعرتهال

متقطد ، مثدل هدذا يضدمن، لكدن متنثدر، لو استعار منع كتاب اشتريته بمائة ريال، ثدم جدابو  لدع مدا يسدو  عشدرة، 
ألنده أبداا لده االنتفداع بده، ومدن مقتضدياأ هدذ  ا باحدة أن تدنقص قيمتده،  لو كدان اسدتعماله بقددر مدا اسدتعير لده؛

 .لكن ما تنقص قيمته نقص ياهر
قددال: قددال لددي  -رضددي هللا عندده-بددن أميددة حددديث صددفوان مددن خددالل السددياق، حددديث يعلدد  فددي الحددديث 

ول هللا أعاريددددة يددددا رسدددد :قلددددأ ((إذا أتتددددع رسددددلي فددددأعطام ثالثددددين درعدددداً )): -صددددل  هللا عليدددده وسددددلم-رسددددول هللا 
-قددال لددي رسددول هللا  ،مسددلم ؟مسددلم أو غيددر مسددلم ...؟ إلدد   خددر الحددديث، السددياق يدددل علدد  أن يعلدد مضددمونة

 إل   خر ، السياق يدل عل  أنه مسلم. ...يا رسول هللا :قلأ ((إذا أتتع رسلي فأعطام)) :-صل  هللا عليه وسلم
يدوم حندين  اً اسدتعار منده دروعد - عليده وسدلمصل  هللا-أن النبي  -رضي هللا عنه-عن صفوان بن أمية 
قبدل أن يسدلم، أسدلم  ،لديس بمسدلم ؟مسدلم أو غيدر مسدلم ((ال بدل عاريدة مضدمونة)) :فقال: أغصب يدا محمدد؟ قدال

: ضدمن لصدفوان هدل نقدول؟ فيما بعد، وهل الوصف با سالم وعدمه لده أثدر فدي الحكدم مدن حيدث الضدمان وغيدر 
  ؟فيه فرق  ؟نه مسلمأل ألنه كافر ولم يضمن ليعل 

 مالب:.......
ن ما سدلمأ راحدأ عليندا وعليدع،  اإن سلمأ أديناهأنأ مسلم  ةيعني عارية مؤدا  يعندي أندأ مسدلم، لع وا 

بل تضمن له كما هي، هل االحتمال األول  ،ما يستفيد من جااأ بكونه مسلم والثاني كافر مضمونه هل لوصفه
ذا غلددب الاددالع تضددمن  :، فقلندداالاددالع أالسددالمة وغلبدد بدددينا  غلبددأالددذي أ إذا غلبددأ السددالمة تضددمن التأديددة، وا 

مسددلم وصددفوان كددافر، والمسددلم يسددتفيد مددن الجادداد التددي  لدد يع :القيمددة، تضددمن بقيمتاددا، االحتمددال الثدداني أن نقددول
لدن فدإذا تلدف منادا شديء  ،فدي هدذا الجاداد، جاهدد بمالده تهله هذ  الدروع، فيكون له نصديبه، هدذ  مسداهمتستعمل 

، وأمددا الثدداني باعتبددار  كددافر تضددمن لدده ألندده ال يسددتفيد مناددا فددي اسددتعمالاا فددي -جددل وعددال-يعدددم األجددر مددن هللا 
 .هذا احتمالالجااد، 

 مالب:.......
أو نوجدده  ،ال بددد مددن التوجيدده، فإمددا أن نوجدده باالحتمددال األول ،نحددن أمددام نصددين فيامددا اخددتالف يدداهر

 .وعل  كل حال اجتماع األمرين قوةواالحتمال الثاني ياهر،  ،ياهرول باالحتمال الثاني، واالحتمال األ
أندا ال ))ثبدأ عنده أنده قدال:  -عليده الصدالة والسدالم-االستعانة بالكدافر فدي الجاداد، النبدي  :األمر الثاني

 نعم؟بالدروع،  ،وهنا استعانة به ((أستعين بمشرع
 مالب:.......

أو مشدرع فدي كوناا لمسلم انة في وقأ الحاجة، وأما الدروع لخييعني ال يستعان ببدنه الذي يخش  منه ا
 فرق؟ 



 مالب:.......
 ال ألن الذي يستعملاا مسلم، فمثل هذا ال يرد عليه ما جاء في الحديث اآلخر.

 
 

 نبينا محمد وعل   له وصحبه أجمعين. ،وصل  هللا وسلم وبارع عل  عبد  ورسوله
 السالم عليكممالب: 

 رحمة هللا.وعليكم السالم و 
 مالب: صالة النافلة على الراحلة.....
 .ال بما يستطي ، بما يقرب من الحقيقة

 مالب:.......
ه، وال يتأثر بحيث ال أخفم منقد ال يستطي  أكثر من هذا، لكن إذا كان يستطي  الركوع وكذا، وسجود  

 األصل.شيء هذا يصدم له أو  يق  في حفرة
 فيه حديث صحيح؟ .... االنتعال واقفا  ه  مالب:

 .إيه خبر صحيح
 يعم ك  شيء... مالب:

ال و بدده، يعنددي يخشدد  أندده يسددقط هددو محمددول عنددد الجماددور علدد  الكراهددة، واألمددر الثدداني فدديمن يتضددرر  ا 
 الحاجة.، يعني الكراهة ت ول بشيء

 مالب: أحسن هللا إليك.
 مالب:.......

 وهللا ما أر  فياا شيئًا.
 مالب:.......

 ؟اللي عليه الدور ؟شيهكيف ير ال،  ،ال
 مالب:.......

 ؟يدف   يادة مالهباللي عليه الدور 
 مالب:.......
 ير ربا.صال هذا الربا، ي
 مالب:.......

 صم كالتأمين، هذا الرجل أمن وخصم كالتأمين.له خمقابل، اآلن المستحم ا يخالف لكن ما يصير في م
 مالب:.......

 ..هذ  حوالة ما لاا عالقة.


